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INFORMAȚII GENERALE

GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea măsurii 10/6B - „Investiții în
infrastructura socială care vizează și minoritatea romă”

Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potenţialilor beneficiari ai finanţărilor din Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) implementat prin Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014‐2020 ‐ Programul LEADER şi se constituie în suport informativ complex pentru
întocmirea proiectelor conform exigenţelor specifice ale PNDR.

Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, elaborarea, editarea şi depunerea proiectului
de investiţii, precum şi modalitatea de selecţie, aprobare şi derulare a implementării proiectului dumneavoastră.

De asemenea, conţine lista indicativă a tipurilor de investiţii eligibile pentru finanţări din fonduri
nerambursabile, documentele, avizele şi acordurile care trebuie prezentate, modelul Cererii de Finanţare, al
Studiului de Fezabilitate/Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi al Memoriului Justificativ, al
Contractului de Finanţare, precum şi alte informaţii utile realizării proiectului şi completării corecte a
documentelor necesare.

Ghidul Solicitantului, precum şi documentele anexate pot suferi rectificări ca urmare a actualizării legislatiei
naţionale şi comunitare sau procedurale – varianta actualizată a ghidului urmând a fi publicată pe pagina de
internet a GAL Valea Dunarii SUDOLT.

IMPORTANT!
Pentru a obţine informaţiile cu caracter general, consultaţi materialele de informare si promovare

editate de GAL, disponibi le la sediul GAL si la sedii le UAT-uri lor de pe raza GAL Valea Dunari i
SUDOLT, precum și pe pagina de internet a GAL.

De asemenea, pentru a obţine informaţii despre PNDR şi FEADR ne puteţi contacta direct la
sediul nostru, prin telefon, prin e-mail sau prin pagina de internet – vezi datele de contact de la finalul

Ghidului Solicitantului.

IMPORTANT!

Vă recomandăm ca înainte de a începe completarea cererii de finanțare pentru apelul de proiecte cu titlul APEL DE
SELECȚIE M10/6B - „Investiții în infrastructura socială care vizează și minoritatea romă”, să vă asiguraţi că aţi
parcurs toate informaţiile prezentate în acest document.

Vă recomandăm ca până la data limită de depunere a cererilor de finanţare în cadrul prezentului apel de proiecte să
consultaţi periodic pagina de internet www.galvds.ro , pentru a urmări eventualele modificări/interpretări ale
condiţiilor generale și/sau specifice, precum și alte comunicări/ clarificări pentru accesarea fondurilor în cadrul PNDR
2014‐2020, Axa LEADER.

http://www.galvds.ro
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proiectului depus la GAL, prin depunerea unui proiect in cadrul POCU 2014‐2020, AP 5/PI
9.vi/OS 5.2 sau din fonduri proprii pentru costurile de functionare ale investitiei pe durata
implementarii.

A8 Declarația pe propria răspundere privind eligibilitatea solicitantului

Fișa măsurii
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I. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

1. Definiții

Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) – structură de cooperare cu personalitate juridică, de drept
privat, înfiinţate în condiţiile legii de unităţiile administrativ teritoriale pentru realizarea în comun a unor
proiecte pentru dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea în comun a unor servicii publice (Legea
Administraţiei publice locale nr. 215/2001).

Beneficiar – persoană juridică / ONG care a realizat un proiect de investiţii şi care a încheiat un contract de
finanţare cu AFIR pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR;

Cerere de Finanţare – solicitarea completată electronic pe care potenţialul beneficiar o înaintează pentru
aprobarea contractului de finanţare a proiectului de investiţii în vederea obţinerii finanţării nerambursabile;

Cofinanţare publică – fondurile nerambursabile alocate proiectelor de investiţie prin
FEADR. Aceasta este asigurată prin contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României;

Contract/Decizie de Finanțare – reprezintă documentul juridic încheiat în condiţiile legii între Agenţia pentru
Finanţarea Investiţiilor Rurale şi beneficiar, prin care se stabilesc obiectul, drepturile şi obligaţiile părţilor,
durata de execuție/valabilitate, valoarea, plata, precum şi alte dispoziţii şi condiţii specifice, prin care se
acordă asistenţă financiară nerambursabilă din FEADR şi de la bugetul de stat, în scopul atingerii obiectivelor
măsurilor cuprinse în PNDR 2014‐2020;

Grup de Acțiune Locală (GAL) – parteneriat public‐privat alcătuit din reprezentanți ai sectoarelor public,
privat și societatea civilă;

LEADER – Măsură din cadrul PNDR ce are ca obiectiv dezvoltarea comunităților rurale ca urmare a
implementării strategiilor elaborate de către GAL. Provine din limba franceză „Liaisons Entre Actions de
Developpement de l’Economie Rurale” – „Legături între Acțiuni pentru Dezvoltarea Economiei Rurale”;

Măsură – definește aria de finanțare prin care se poate realiza cofinanțarea proiectelor (reprezintă o sumă de
activități cofinanțate prin fonduri nerambursabile);

Derulare proiect - totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la semnarea contractului/deciziei
de finanțare până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului.

Dosarul cererii de finanţare – cererea de finanţare împreună cu documentele anexate.

Eligibilitate – îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor minime de către un solicitant aşa cum
sunt precizate în Ghidul Solicitantului, Cererea de Finanţare şi Contractul de finanţare pentru FEADR;

Evaluare – acţiune procedurală prin care documentaţia ce însoţeşte cererea de finanţare este analizată
pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi pentru selectarea proiectului în vederea contractării;

Fişa măsurii – document ce descrie motivaţia sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele, aria de
aplicare şi acţiunile prevăzute, tipurile de investiţie, categoriile de beneficiari eligibili şi tipul sprijinului;

Fonduri nerambursabile – fonduri acordate unei persoane juridice în baza unor criterii
de eligibilitate pentru realizarea unei investiţii încadrate în aria de finanţare a sub‐măsurii şi care nu trebuie
returnate – singurele excepţii sunt nerespectarea condiţiilor contractuale şi nerealizarea investiţiei conform
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proiectului aprobat de AFIR;

Implementare proiect – totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la semnarea
contractului/deciziei de finanțare până la data depunerii ultimei tranșe de plată;

Modernizare – cuprinde lucrările de construcții‐montaj şi instalaţii privind reabilitarea
infrastructurii şi/sau consolidarea construcţiilor, reutilarea/dotarea, extinderea (dacă este cazul) aparţinând
tipurilor de investiţii derulate prin măsură, care se realizează pe amplasamentele existente, fără modificarea
destinaţiei / funcţionalităţii iniţiale.

Măsura ‐ defineşte aria de finanţare prin care se poate realiza cofinanţarea proiectelor (reprezintă o sumă de
activităţi cofinanţate prin fonduri nerambursabile);

Potential beneficiar – reprezinta o persoana juridical / persoana fizica autorizata care este eligibila (care
indeplineste toate conditiile impuse prin FEADR) pentru accesarea fondurilor europene, dar care nu a
incheiat inca un contract de finantare cu AFIR;

Reprezentantul legal – persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relatia contractuală cu
AFIR, conform legislatiei în vigoare.

Solicitant – persoană juridică / ONG, potenţial beneficiar al sprijinului nerambursabil din FEADR;

Valoare eligibilă a proiectului – suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii, lucrări
care se încadrează în Lista cheltuielilor eligibile precizată în prezentul manual și care pot fi decontate prin
FEADR; procentul de confinanţare publică și privată se calculează prin raportare la
valoarea eligibilă a proiectului;

Valoarea neeligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii şi / sau lucrări
care sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligibile precizată în prezentul manual şi, ca atare,
nu pot fi decontate prin FEADR; cheltuielile neeligibile nu vor fi luate în calcul
pentru stabilirea procentului de cofinanţare publică; cheltuielile neeligibile vor fi suportate
financiar integral de către beneficiarul proiectului;

Valoare totală a proiectului – suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile pentru bunuri,
servicii, lucrări;

Servicii sociale - formă de suport activ pentru familiile și comunitățile aflate în dificultate

Strategie de Dezvoltare Locală ‐ Document ce trebuie transmis de potențialele GAL‐uri către Autoritatea de
Management și care va sta la baza selecției acestora. Prin acest document se stabilesc activitățile și resursele
necesare pentru dezvoltarea comunităților rurale și măsurile specifice zonei LEADER;

2. Abrevieri

ADI ‐ Asociație de Dezvoltare Intercomunitară

AF ‐ Autorizaţia de funcţionare

AFIR – Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, instituţie publică cu personalitate juridică, subordonată
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – scopul AFIR îl constituie derularea Fondului European Agricol
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pentru Dezvoltare, atât din punct de vedere tehnic, cât și financiar;

APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură – instituţie publică subordonată Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale – derulează fondurile europene pentru implementarea măsurilor de sprijin finanţate din
Fondul European pentru Garantare în Agricultură;

CRFIR – Centrele Regionale pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la
nivelul regiunilor de dezvoltare ale României a AFIR (la nivel naţional există 8 centre regionale); OJFIR – Oficiile
Judeţene pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la nivel judeţean a AFIR (la
nivel naţional există 41 Oficii judeţene);

DGDR - AM PNDR – Direcția Generală Dezvoltare Rurală ‐ Autoritatea de Management pentru Programul
Naţional de Dezvoltare Rurală;

DATLIN – Direcția Asistență Tehnică, LEADER și Investiții Non‐agricole din cadrul AFIR;

DIBA – Direcția Infrastructură de Bază și de Acces din cadrul AFIR;

DAF – Direcția Active Fizice din cadrul AFIR; DPDIF – Direcția Plăți Directe și Instrumente Financiare din cadrul
AFIR;

OJFIR – Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la nivel judeţean a AFIR
(la nivel naţional există 41 Oficii Judeţene);

FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, este un instrument de finanţare creat de Uniunea
Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune.

GAL ‐ Grup de Actiune Locală

MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

ONG - Organizație Non‐Guvernamentală

PNDR – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este documentul pe baza căruia va putea
fi accesat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi care respectă liniile
directoare strategice de dezvoltare rurală ale Uniunii Europene.

SDL ‐ Strategie de Dezvoltare Locală

SL – Serviciul LEADER din cadrul Direcției Asistență Tehnică, LEADER și Investiții Non‐agricole din cadrul AFIR;

SLIN – CRFIR – Serviciul LEADER și Investiții Non‐agricole din cadrul Centrului Regional pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale;

SLIN – OJFIR – Serviciul LEADER și Investiții Non‐agricole din cadrul Oficiului Județean pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale;

CE SLIN – CRFIR/OJFIR – Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului LEADER și Investiții Non‐agricole ‐
Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale/Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;
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CI SLIN – CRFIR/OJFIR – Compartimentul Implementare, din cadrul Serviciului LEADER și Investiții
Nonagricole ‐ Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale/Oficiul Județean pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale;

SAFPD – CRFIR – Serviciul Active Fizice și Plăți Directe din cadrul Centrului Regional pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale;

SAFPD – OJFIR – Serviciul Active Fizice și Plăți Directe din cadrul Oficiului Județean pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale;

CE – SAFPD – OJFIR/CRFIR – Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului Active Fizice și Plăți Directe ‐
Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale/Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;

SIBA – CRFIR – Serviciul Infrastructură de Bază și de Acces din cadrul Centrului Regional pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale;

CE – SIBA – CRFIR – Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului Infrastructură de Bază și de Acces ‐
Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;

UAT ‐ Unitate Administrativ‐Teritorială

CAPITOLUL II - PREVEDERI GENERALE

Tipul măsurii  INVESTIȚII

2.1 Contribuția măsurii din SDL la domeniul de intervenție

M10/6B – Investiții în infrastructura socială care vizează si minoritatea romă – Măsura contribuie la prioritatea
P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale, prevăzută la
art. 5, Reg. (UE) nr.1305/2013.

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6B încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale prevăzut la art. 5,
Reg. (UE) nr. 1305/2013.

2.2 Obiectivele generale și specifice ale măsurii

Obiectivul general al măsurii este:

 obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și
menținerea de locuri de muncă
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Obiective specifice:

2.3 Contribuția publică

Contribuţia publică totală este de 240.000 Euro.

2.4 Tipul sprijinului

 Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant;

 Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare procentului de 100%
din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale Reg.(UE) nr. 1305/2013.

2.5 Sume aplicabile și rata sprijinului

În cadrul acestei măsuri, se pot depune proiecte negeneratoare de venit. Astfel, ajutorul public nerambursabil
acordat este de 100% din cheltuielile eligibile;

Ajutorul public nerambursabil va fi echivalentul sumei maxime disponibile pentru apelul de depuneri de proiecte
aferent acestei măsuri și nu va depași 200.000 euro/proiect.

2.6 Legislație europeană și natională aplicabilă

 Legislație UE:Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 cu modificările și completările ulterioare; Regulamentul (UE)
nr. 1303/2013 cu modificările și completările ulterioare; Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 cu modificările și

 prevenirea excluderii sociale a copiilor și familiilor cu risc crescut de izolare socială sau aflate în incapacitate
de a oferi condiții minimale de subzistență, creștere și educație;

 promovarea dreptului fiecărui copil de a‐și pastra relațiile familiale, oferind servicii adecvate familiei în
situație de risc de abandonare a copilului;

 ameliorarea stării psihologice a bătranilor singuratici și vulnerabili;

 integrarea comunităților rome în comunitate;

 îmbunatățirea calității vieții persoanelor vârstnice și prevenirea instituționalizării acestora.

 integrarea persoanelor cu risc de excluziune socială din populația defavorizată / categorii marginalizate

 îmbunătățirea calității serviciilor sociale locale prin investiții în infrastructura socială;

 creşterea speranţei de viaţă prin oferirea de servicii sociale continue la un nivel profesional ridicat, în special
categoriilor de persoane care prezintă un risc ridicat;

 investiții în crearea, îmbunătăţirea, adaptarea la standardele de funcționare în siguranța a infrastructurii
sociale, incluzând şi investitii în producere de energie din surse regenerabile şi de economisire a energiei;
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completările ulterioare;

 Legislație Națională: OG.nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările
ulterioare; Legea asistenței sociale nr.292/2011; HG.nr.383/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale
privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015‐2020, HG 226/2015.

Alte documente:

 Strategia de dezvoltare locală a GAL Valea Dunării Sudolt

 Ghid de implementare sub‐măsura 19.2

 Orientări privind elaborarea Ghidurilor Solicitantului pentru măsurile incluse în Strategiile de Dezvoltare
Locală.

 Adresa DGDR‐AM PNDR Nr. 233152/18.05.2017 disponibilă pe site‐ul GAL la secțiunea “Informații utile”

 Minuta PNDR‐POCU 2017.08.28

2.7 Aria de aplicabilitate a măsurii

Pentru proiectele de investiții, în cazul în care proiectul este amplasat atât pe teritoriul GAL, cât și în zona
adiacentă acestuia, finanțarea proiectului este eligibilă cu condiția ca solicitantul să aibă sediu sau punct de lucru
pe teritoriul acoperit de GAL și investiția să se realizeze pe teritoriul GAL.

Important!
Spaţiul eligibil cuprinde totalitatea UAT-urilor de pe raza GAL Valea Dunării SUDOLT: comunele

Afumați, Bârca, Bistreț, Cârna, Călărași, Catane, Gângiova, Gighera, Giurgița, Goicea, Măceșu de Jos,
Măceșu de Sus, Negoi, Ostroveni, Sadova, Urzicuța, Valea Stanciului, precum și orasele Bechet și
Dăbuleni.

CAPITOLUL III - DEPUNEREA PROIECTELOR

 Locul unde vor fi depuse proiectele: Strada Mihai Viteazu, Nr. 244 (Căminul Cultural, etaj 1), Comuna Bârca,
Județul Dolj.

 Perioada de depunere a proiectelor: 03.01.2018 – 01.02.2018 cu prelungire pana la 03.04.2018. Această
perioadă poate fi limitată în cadrul epuizării fondurilor.

 Alocare pe sesiune: 240.000 Euro.

 Punctajul minim pe care trebuie să-l obțină un proiect pentru a putea fi finanțat: 10 puncte.
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CAPITOLUL IV - CATEGORIILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI

 Autoritățile publice locale cu responsabilități în domeniu si asociațiile acestora;

 Autoritățile publice locale cu responsabilități în domeniu ori asociatiile acestora in parteneriate cu actori
sociali relevanti;

 Furnizori de servicii sociale în condițiile legii;

 Entitati pubice sau private care se obligă să devină furnizori autorizați de servicii sociale până la finalizarea
investițiilor;

 Grupuri de Actiune Locala (GAL) în cazul în care niciun alt beneficiar nu prezintă interes și se aplică măsuri
de evitare a conflictelor de interese

Punctul/punctele de lucru atât al/ale solicitantului cât și al/ale furnizorului de servicii sociale (dacă este
cazul) pentru care se solicită finanțare trebuie să fie în teritoriul GAL Valea Dunarii Sudolt.

Atenție! Categorii de solicitanți/beneficiari restricționați de la finanțare, conform HG 226/2015, art. 6:

 solicitanții/beneficiarii, după caz, înregistrați în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD,
cât și pentru FEADR, până la achitarea integrală a datoriei față de AFIR, inclusiv a dobânzilor și majorărilor de
întârziere;

 solicitanții/beneficiarii, după caz, care au contracte de finanțare pentru proiecte nerealizate încetate din
proprie inițiativă, pentru un an de la data rezilierii, iar solicitanții/beneficiarii care au contracte de finanțare
încetate pentru nerespectarea obligațiilor contractuale din inițiativa AFIR, pentru 2 ani de la data rezilierii;

 beneficiarii Programului SAPARD sau ai cofinanțării FEADR, care se află în situații litigioase cu AFIR, până la
pronunțarea definitivă a instanței de judecată în litigiul dedus judecății;

 solicitanții care s‐au angajat prin declarație la depunerea cererii de finanțare că vor depune dovada
cofinanțării la contractare sau că vor depune proiectul tehnic și nu prezintă documentele la data prevăzută
în notificare din motive neimputabile acestora, nu vor mai putea accesa programul timp de un an de la
notificare.

CAPITOLUL V - CONDIȚII MINIME OBLIGATORII PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI

Condiții minime de eligibilitate

 Solicitantul sa se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;

 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau în incapacitate de plată;

 Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanță investiției pe o perioada de minim 5 ani, de la
ultima plată;

 Investiția să se încadreze în cel putin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin masură;

 Respectarea prevederilor HG 226/2015;
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 Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională/regională/județeană/locală
aprobată;

 Beneficiarul își va lua angajamentul că va asigura sustenabilitatea proiectului din surse proprii sau prin
accesarea de proiecte cu finanțare prin POCU.

 Investiția să se realizeze în teritoriul GAL Valea Dunării Sudolt.

 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia
 Investiția trebuie să respecte PUG în vigoare*

*Conform Legii nr. 50/1991:

Art.2, alin (21) :

Procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcții începe odată cu depunerea cererii pentru emiterea
certificatului de urbanism în scopul obținerii, ca act final, a autorizației de construire și cuprinde urmatoarele
etape:
a) emiterea certificatului de urbanism;
b) emiterea punctului de vedere al autorității competente pentru protecția mediului pentru investitiile care nu se
supun procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului;
c) notificarea de catre solicitant a autorității administrației publice competențe cu privire la menținerea solicitării
de obținere, ca act final, a autorizației de construire, pentru investițiile la care autoritatea competentă pentru
protecția mediului a stabilit necesitatea evaluării impactului asupra mediului și a emis îndrumarul conform
legislației privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;
d) emiterea avizelor și acordurilor, precum și a actului administrativ al autorității pentru protecția mediului
competențe privind investițiile evaluate din punctul de vedere al impactului asupra mediului;
e) elaborarea documentației tehnice necesare pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, denumită în
continuare documentatie tehnică - D.T.;
f) depunerea documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației
publice competente;

Art.6, . alin.(1)
(1) Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritățile prevazute la art. 4 si la art. 43 lit. a) :
a) fac cunoscute solicitantului informațiile privind regimul juridic, economic și tehnic al terenurilor și construcțiilor
existente la data solicitării, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice și ale regulamentelor aferente
acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate și aprobate potrivit legii;
b) stabilesc cerințele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcție de specificul amplasamentului;
c) stabilesc lista cuprinzând avizele/acordurile necesare în vederea autorizării;
d) încunostinteaza investitorul/solicitantul cu privire la obligația de a contacta autoritatea competentă pentru
protecția mediului, în scopul obținerii punctului de vedere și, după caz, al actului administrativ al acesteia,
necesare în vederea autorizării.

Art.6, alin. (6)

Certificatul de urbanism se emite și în urmatoarele situații:
a) în vederea concesionării de terenuri, potrivit legii;
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b) în vederea adjudecării prin licitație a proiectării lucrărilor publice în faza de "Studiu de fezabilitate", potrivit
legii;
c) pentru cereri în justiție și operațiuni notariale privind circulația imobiliară, atunci când operațiunile respective
au ca obiect:
- comasarea, respectiv dezmembrarea terenurilor din/în cel puțin 3 parcele;
- împărțeli ori comasări de parcele solicitate în scopul realizării de lucrari de construcții și de infrastructură;
- constituirea unei servituți de trecere cu privire la un imobil.
Operațiunile juridice menționate, efectuate în lipsa certificatului de urbanism, sunt lovite de nulitate. Solicitarea
certificatului de urbanism este facultativă atunci când operațiunile de împarțeli ori comasări de parcele fac
obiectul ieșirii din indiviziune, cu excepția situației în care solicitarea este facută în scopul realizării de lucrări de
construcții și/sau de lucrări de infrastructură.

Se vor respecta prevederile articolului nr.60 din R(UE) nr.1306/2013, potrivit căruia nu sunt create condițiile
pentru a obține în mod necuvenit un avantaj. În conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul (UE) nr.
1306/2013, nu sunt eligibili beneficiarii care au creat în mod artificial condițiile necesare pentru a beneficia de
finanțare în cadrul măsurilor PNDR 2014-2020. În cazul constatării unor astfel de situații, în orice etapă de
derulare a proiectului, acesta este declarat neeligibil și se procedează la recuperarea sprijinului financiar, dacă
s-au efectuat plăți.

Art.7 alin. (2)

Documentația tehnică - D.T. se elaborează în conformitate cu conținutul-cadru prevazut în anexa nr. 1, în
concordanță cu cerințele certificatului de urbanism, cu conținutul actului administrativ al autorității competente
pentru protecția mediului, al avizelor și acordurilor cerute prin certificatul de urbanism și se intocmește, se
semnează și se verifică, potrivit legii.

 Solicitantul investițiilor trebuie să facă dovada proprietății terenului/administrării în cazul domeniului
public al statului

Conform Ghidului sub‐măsurii 19.2:

 Proiectele de infrastructură socială trebuie să asigure funcționarea prin operaționalizarea infrastructurii de
către o entitate acreditată ca furnizor de servicii sociale; beneficiarii măsurilor de finanțare ai infrastructurii
sociale trebuie să asigure sustenabilitatea proiectelor din surse proprii sau prin obținerea finanțării în cadrul
Axei 5 POCU, prin depunerea unui proiect distinct cu respectarea condițiilor specifice POCU; Prin aceste
proiecte nu pot fi finanțate infrastructuri de tip rezidențial;

Pentru proiectele de infrastructură socială, furnizorii de servicii sociale pot fi:
1. Furnizori publici de servicii sociale:
‐ structurile specializate din cadrul/subordinea autorităţilor administraţiei publice locale şi autorităţile executive
din unităţile administrativ‐teritoriale organizate la nivel de comună, oraş, municipiu;
‐ autorităţile administraţiei publice centrale ori alte instituţii aflate în subordinea sau coordonarea acestora care
au stabilite prin lege atribuţii privind acordarea de servicii sociale pentru anumite categorii de beneficiari;
‐ unităţile sanitare, unităţile de învăţământ şi alte instituţii publice care dezvoltă, la nivel comunitar, servicii
sociale integrate.
2. Furnizorii privati fi:
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‐ organizațiile neguvernamentale, respectiv asociatiile si fundatiile, inclusiv GAL;
‐ cultele recunoscute de lege;
‐ persoanele fizice autorizate în conditiile legii;
‐ filialele si sucursalele asociatiilor si fundatiilor internationale recunoscute în conformitate cu legislatia în
vigoare;
‐ operatorii economici cu scop lucrativ, pentru toate categoriile de servicii sociale organizate în condiţiile legii, cu
excepţia celor prevăzute în Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, la art. 73 alin. (2) lit. a) şi c), la art. 77 şi 78,
precum şi a celor prevăzute la art. 83.
Conform art.42, alin. (4) din Legea asistentei sociale nr. 292/2011:
...
“(4) În scopul dezvoltării serviciilor sociale, autoritățile administrației publice locale pot încheia contracte de
parteneriat public‐privat , în condițiile Legii parteneriatului public‐privat nr 178/2010, cu modificările și
completările ulterioare”
 Investițile sunt eligibile dacă operațiunile relevante sunt implementate în conformitate cu planurile de

dezvoltare a municipalităților și a satelor în zonele rurale și a serviciilor de bază oferite de acestea, acolo
unde există asemenea planuri, și sunt coerente cu orice strategie de dezvoltare locală relevantă;

În cazul în care proiectul impune investiții în restaurarea monumentelor clasate în grupa A valorică (monumente
istorice de valoare națională și universală) sau obiectivelor culturale de interes local, se va prezenta avizul din
partea Direcțiilor Județene de Cultură.

CAPITOLUL VI - CHELTUIELI ELIGIBILE ȘI NEELIGIBILE

6.1 Cheltuieli eligibile

 Înființarea / Modernizarea și dotarea centrelor comunitare de zi fără cazare permanentă: centru comunitar
pentru copii / persoane vârstnice /alte categorii, care fac parte din populația marginalizată, inclusiv
minoritatea romă etc.

 Înființarea / Modernizarea și dotarea oricărui tip de infrastructură socială care se adresează și minorității
rome de la nivel local, menționata de Legea asistenței sociale nr. 292 din 2011 cu modificările ulterioare.

Conform Legii asistenței sociale nr. 292 din 2011 cu modificările ulterioare, art.30, alin. 3:

”După regimul de asistare, serviciile sociale se clasifică în:

...

b. Servicii fără cazare: centre de zi, centre și/sau unități de îngrijire la domiciliu, cantine sociale, servicii mobile de
acordare a hranei, ambulanță socială, etc.”

Conform adresei DGDR‐AM PNDR Nr. 233152/18.05.2017, tipurile de mijloace de transport mai sus enumerate
pot fi eligibile cu condiția ca acestea să fie specializate și să deservească exclusiv activităților propuse prin
proiect.

Conform Ghidului de implementare aferent sub‐măsurii 19.2, v.2, pagina 12: ”În cazul proiectelor sociale este
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eligibilă achiziționarea microbuzelor, corelat cu activitățile propuse.”

Costuri eligibile:

 Construcția, extinderea și/sau renovarea / modernizarea conform tipului de activitate eligibilă;

 Achiziționarea de mașini, utilaje, instalații și echipamente noi, în limita valorii pe piață a activului, inclusiv
costurile de instalare necesare pentru dotare;

 Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe,
drepturi de autor, mărci;

 Costurile generale precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere
privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studii de fezabilitate – în limita a 10% din totalul
cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevad construcții‐montaj și în limita a 5% pentru proiectele care
prevad simpla achiziție.

Cheltuielile eligibile vor respecta prevederile din:

o Cap. 8.1 din PNDR 2014-2020 – Dispoziții privind eligibilitatea cheltuielilor

o H.G. nr. 226/2015 - Art. 24 ‐ Reguli privind măsura 19 "Dezvoltarea locală LEADER";

o Schema de ajutor de minimis - ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare

locală, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale;

o R. (UE) nr. 1305/2013 ‐ art. 45 privind investițiile, art. 46 privind investițiile în irigații, art. 60 privind

eligibilitatea cheltuielilor, în mod specific prevederile cu privire la eligibilitatea cheltuielilor în cazul unor dezastre

naturale, art. 61 privind cheltuielile eligibile, Cap. I – Măsuri (în funcție de tipul de operațiuni sprijinite prin

măsura din SDL);

o R. delegat (UE) nr. 807/2014 de completare a R. (UE) nr. 1305/2013 – art. 13 privind investițiile;

o R. (UE) nr. 1303/2013 – art. 6 privind conformitatea cu dreptul Uniunii şi legislaţia naţională Titlul IV

Instrumente financiare al R. 1303/2013 (art. 37 privind instrumentele financiare, art. 42 privind eligibilitatea

cheltuielilor la închidere) și Cap. III al Titlului VII al R. 1303/2013 (art. 65 privind eligibilitatea, art. 66 privind

formele de sprijin, art. 67 privind tipuri de granturi și de asistența rambursabilă art. 68 privind finanțarea

forfetară pentru costuri indirecte și costuri cu personalul cu privire la granturile și asistența rambursabilă art. 69

privind normele specifice de eligibilitate pentru granturi și asistența rambursabilă art. 70 privind eligibilitatea

operațunilor în funcție de localizare, art. 71 privind caracterul durabil al operațiunilor).

o Toate reglementările naționale și europene specifice tipurilor de operațiuni ce urmează a fi finanțate.

*TOATE ACESTE NORME LEGISLATIVE SUNT DISPONIBILE PE SITE‐UL www.galvds.ro LA SECȚIUNEA “INFORMAȚII

UTILE”

http://www.galvds.ro
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Conform art.7 din HG 226/2015:

(1) Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă îndeplinesc cumulativ următoarele
condiții:

a) dacă respectă prevederile art. 45 din regulament;

b) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obținerii de avize, acorduri și autorizații

necesare implementării activităților eligibile ale operațiunii ori din cerințele minime impuse de PNDR

2014‐2020;

c) sunt aferente, după caz: unor studii și/sau analize privind durabilitatea economică și de mediu, studiu de

fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de intervenție, întocmite în conformitate cu

prevederile legislației în vigoare;

d) sunt necesare în procesul de achiziții publice pentru activitățile eligibile ale operațiunii;

e) sunt aferente activităților de coordonare și supervizare a execuției și recepției lucrărilor de construcții‐montaj.

(2) Cheltuielile de consultanță și pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă prevederile

alin. (1) și vor fi decontate proporțional cu valoarea fiecărei tranșe de plată aferente proiectului.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), cheltuielile de consultanță pentru întocmirea dosarului cererii

de finanțare se pot deconta integral în cadrul primei tranșe de plată.

(4) Costurile generale ale proiectului la care se referă alin. (1) trebuie să se încadreze în maximum 10%

din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcții‐montaj și în limita a 5% pentru

proiectele care prevăd investiții în achiziții, altele decât cele referitoare la construcții‐montaj. Aceste

cheltuieli, precum și cheltuielile de actualizare se detaliază pentru fiecare măsură în Ghidul solicitantului,

iar procentul ce poate fi acordat se stabilește în funcție de tipul și de complexitatea proiectului.

(5) În cazul proiectelor care necesită acord de mediu cu studiu de impact pentru obținerea acestuia, selecția

proiectelor se efectuează fără obligativitatea prezentării acordului de mediu, acesta urmând a se depune în

termen de maximum 6 luni de la notificarea solicitantului privind selecția proiectului, sub sancțiunea

rezilierii contractului de finanțare cu AFIR.

(6) În cazul proiectelor care necesită acord de mediu fără studiu de impact, selecția proiectelor se

efectuează fără obligativitatea prezentării acordului de mediu, acesta urmând să fie prezentat în termen de

maximum 3 luni de la notificarea solicitantului privind selecția proiectului, sub sancțiunea nesemnării

contractului de finanțare cu AFIR.
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6.2 Cheltuieli neeligibile

Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanţării.

Cheltuielile neeligibile conform SDL GAL Valea Dunării Sudolt sunt:

 Simpla dotare a centrelor sau clădirilor

 Investiții în grădinițe, creșe, infrastructură de tip “after‐school”

 Investiții în centre rezidențiale cu cazare permanentă.

Tipuri de cheltuieli neeligibile:

 Cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;

 Cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi persoane;

 Achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite;

 Costuri operaționale, inclusiv costuri de intreținere și chirie.

Lista investițiilor și costurilor neeligibile se completează cu prevederile HG Nr. 226/ 2015

Cheltuielile neeligibile generale, conform prevederilor din Cap.8.1 din PNDR sunt:

 cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;

 cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia:

a. costurilor generale definite la art. 45, alin. (2) litera c) a Reg. (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate
înainte de depunerea cererii de finanțare;

b. cheltuielilor pentru activități pregătitoare aferente măsurilor care ating obiectivele art. 35 din Reg.
(UE) nr. 1305/2013, care pot fi realizate după depunerea cererii de finanțare, conform art. 60(2) din Reg. (UE)
nr. 1305/2013;

 cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane;

 cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;

 cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin. (3) din Reg. (UE) nr. 1303/2013 și anume:

a. dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru
dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare;

b. achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite, cu excepția celor prevăzute la art. 19 din Reg.
(UE) nr. 1305/2013;

c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul
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legislaţiei naţionale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;

 în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja
locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare.

Atenție! Nu este eligibilă achiziționarea utilajelor agricole în cadrul proiectelor care vizează activități
non‐agricole.

Atenție! Având în vedere prevederile privind complementaritatea și demarcarea operațiunilor, în cazul unei
suprapuneri geografice între un FLAG și un GAL, POPAM va finanţa zonele pescăreşti şi entitățile implicate în
sectorul piscicol, iar PNDR nu va viza nicio investiţie în acest sector.

CAPITOLUL VII - SELECȚIA PROIECTELOR

Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse la GAL Valea Dunării Sudolt

Primirea proiectelor se va face , la sediul GAL Valea Dunării Sudolt în cadrul sesiunilor de depunere a
proiectelor. Evaluarea proiectelor se va face de catre experții evaluatori, care vor verifica conformitatea și
eligibilitatea proiectului în conformitate cu cerințele impuse pentru fiecare măsura în parte din cadrul Strategiei
de Dezvoltare Locală a GAL Valea Dunării Sudolt.

Verificarea conformității proiectului se efectuează începand cu prima zi de la depunerea proiectelor.
Angajații experți de la GAL vor evalua dosarul Cererii de Finanțare și copia electronică a acesteia.

Se va verifica dacă fiecare exemplar din Cererea de finanțare a fost legat, paginat și opisat, cu toate
paginile numerotate în ordine de la 1 la n în partea dreaptă sus a fiecărei pagini, unde “n” reprezintă numărul
total al paginilor din dosarul complet al proiectului, inclusiv din documentele anexate. Exemplarul original va
avea înscris pe copertă, mențiunea „ORIGINAL” în partea dreapta sus. Fiecare pagina va avea semnatura si
ștampila solicitantului. Experții GAL vor completa „Fișa de verificare a conformității”. Verificarea criteriilor de
eligibilitate va fi realizată conform principiului „4 ochi”, printr‐un dublu control al eligibilității. Verificarea
eligibilității tehnice și financiare va consta în: verificarea eligibilității solicitantului, verificarea criteriilor de
eligibilitate, verificarea bugetului indicativ al proiectului, verificarea Studiului de Fezabilitate și a tuturor
documentelor anexate. Experții vor completa „Fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate ”. Verificarea va fi
facută pe baza documentelor pe care solicitantul le va depune.

În cazul în care proiectul face obiectul controlului pe teren, caz în care solicitantul va fi notificat cu
privire la acest aspect, acestuia i se va înmâna o copie a Fișei de verificare pe teren. GAL poate solicita
informații sau documente suplimentare oricând pe parcursul verificării proiectului, dacă se consideră necesar.
Termenul de depunere a informatiilor suplimentare va fi de maxim 5 zile lucratoare de la data transmiterii
solicitarii. Solicitantul finantarii va fi notificat prin e-mail si telephonic în acest sens.

În urma acestor verificări pot exista următoarele situații: proiectul este neeligibil, caz în care
solicitantul va fi înștiințat cu privire la acest aspect; proiectul este eligibil, caz în care proiectul va trece la
etapa de verificare a criteriilor de selecție.

Ulterior, pentru proiectele care fost declarate conforme și eligibile, se va completa” Fișa de evaluare
a criteriilor de selectie”.
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Evaluarea proiectelor se va realiza într-un termen de maxim 45 de zile de la data ultimei zile a apelului
de selectie.

În cazul apelurilor de selecție lunare evaluarea se va realiza într-un termen de maxim 45 de zile de la
data ultimei zile de depunere.

După efectuarea evaluării experții GAL vor întocmi Raportul de evaluare și se va convoca Comitetul de
Selecție al proiectelor evaluate.

În cazul în care un proiect va fi declarat neconform/neeligibil, acesta poate fi redepus la GAL în cadrul
aceleiași sesiuni continue sau în cadrul urmatoarei sesiuni lunare.

În cazul în care valoarea proiectelor depuse este de cel putin 120% din valoarea alocării financiare
totale a măsurii respective, sesiunea de depunere a proiectelor va fi închisă.

Selectarea proiectelor depuse la GAL Valea Dunării Sudolt se va face de catre Comitetul de Selecție,
care reprezintă organismul tehnic cu rol decizional privind selectarea pentru finantare a proiectelor depuse în
cadrul GAL‐ului. Acesta va decide prin regula „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor este necesar
ca în momentul selecției să fie prezenți cel putin 50% din membrii Comitetului de Selecție, din care peste 50% să
fie din mediul privat și societate civilă. Au fost numiți de către Adunarea Generală membrii Comitetului de
Selecție, dar și supleanții acestora. Pentru fiecare funcție din cadrul Comitetului de Selecție a fost prevăzut un
supleant. Dacă o persoană din componența Comitetului de Selecție nu poate participa, din motive obiective, la
lucrările unei sesiuni de selecție, aceasta va fi înlocuită prin convocarea supleantului care va prelua atribuțiile
titularului. În acest caz, persoana în cauză va întocmi un document justificativ. Dacă unul din proiectele depuse
pentru selectare aparține unuia din membrii Comitetului de Selecție, acesta nu are drept de vot și nu va participa
la întâlnirea comitetului respectiv. Comitetul de Selecție a proiectelor va fi format din 7 membri, dintre care 3
aparținând sectorului public, 2 din sectorul privat, 2 reprezentanți ai societății civile. Comitetul de Selectare a
proiectelor va aproba toate Rapoartele de Selecție pentru fiecare sesiune de proiecte lansată de către GAL Valea
Dunării Sudolt, în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală. Aceste rapoarte vor fi întocmite de către membrii
departamentului tehnic/administrativ. În urma finalizării procesului de selecție se va întocmi raportul de selecție
intermediar iar solicitanții vor fi notificați prin e‐mail și telefonic asupra rezultatului obținut.

In aceeasi zi cu intrunirea Comitetului de Selectie va fi postat pe site-ul GAL Raportul de selectie
intermediara. Beneficiarii notificati pot depune contestatii la sediul GAL‐ului. Termenul de depunere a
contestatiilor este de 3 zile lucrătoare de la data întocmirii raportului de selecție și publicarea acestuia pe site‐ul
GAL, ziua 1 a perioadei de depunere a contestațiilor fiind prima zi lucratoare ulterioara celei a întocmirii
raportului. Contestatiile vor fi depuse fizic la sediul Asociatiei GAL Valea Dunarii Sudolt in 3 exemplare (1 original
si 2 copii) din care 1 exemplar ramane in posesia beneficiarului dupa primirea nr. de inregistrare la GAL. Acestea
vor fi analizate de catre Comitetul in termen de 5 zile lucratoare de la data ultimei zile de depunere a
contestațiilor.

În urma verificării contestațiilor depuse, Comisia de Contestații va emite un Raport de contestații care va
conține rezultatele acestora.

Comisia de Soluționare a Contestațiilor va analiza doar proiectele care au făcut obiectul contestațiilor și
procedura de evaluare va fi aceeași care a stat la baza evaluării și scorării proiectului, respectiv de către
Comitetul de Selecție a proiectelor. Rezultatul Raportului de contestații va fi adus la cunoștința contestatarului,
va fi afișat la sediul GAL‐ului și postat pe site‐ul acestuia. După afișarea Raportului de contestașii soluția va
ramane definitivă.

În acest sens se va întocmi Raportul de Selecție finală ce va fi postat pe site-ul GAL și afișat la sediul
GAL.

Toate persoanele de la nivelul GAL‐ului implicate în evaluarea și selecția proiectelor (membri in
Comitetul de Selecție, în Comisia de Soluționare a Contestațiilor sau angajatii GAL implicați în procesul de
evaluare) vor completa o Declarație privind evitarea conflictului de interese. Toate proiectele selectate de GAL
vor fi depuse de către GAL la OJFIR în termen de maxim 15 zile de la emiterea Raportului de Selecție final și
publicarea acestuia pe site‐ul GAL.
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1. Principiul gradului de acoperire al populației
deservite

-numărul de persoane din categorii marginalizate
înscrise la serviciul local public de asistență socială ce pot
beneficia de servicii de asistență socială prin proiect*

*pentru verificarea acestui criteriu de selecție se va
avea în vedere consultarea documentelor emise de către
Direcția de Asistență Socială Locală

250-300 locuitori 20 pct.

>300 locuitori 30 pct.

2. Soluții inovative ”prietenoase cu mediul”

- proiectul prevede acțiuni în sensul utilizării de energii
regenerabile și/sau de protecție a mediului

DA 10 pct.

NU 0 pct.

3. Crearea de noi locuri de muncă cu normă întreagă*

*pentru punctarea unui loc de muncă se va lua în
considerare angajarea unei persoane cu normă întreagă
sau angajarea mai multor persoane cu normă fractionară
de lucru, care cumulate generează o normă întreagă

1 loc de muncă 15 pct.

>1 loc de muncă 30 pct.

4. Proiectele care prevăd obținerea de sprijin
nerambursabil în cadrul POCU 2014 – 2020,
AP 5/PI 9.vi/OS 5.2 pentru pachetul „soft”

pentru costurile de funcționare ale investiției pe
durata implementării.

DA*

*Solicitantul iși ia
angajamentul pe propria
răspundere că va depune
Proiect în cadrul POCU
2014 – 2020, AP 5/PI 9.vi/OS
5.2

20 pct.

NU 0 pct.

5. Principiul asocierii:

- proiecte inițiate de un parteneriat între minim

2 enități pe baza unui Acord de parteneriat

DA 10 pct.

NU 0 pct.

TOTAL 100 pct.
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Punctajul minim pe care trebuie să-l obțină un proiect pentru a putea fi finanțat: 10 puncte.

În cazul egalității de puncte selecția se va prioritiza în funcție de următoarele criterii (în această ordine):

CS4 - Proiectele care prevăd obținerea de sprijin nerambursabil în cadrul POCU 2014 – 2020, AP 5/

PI 9.vi/OS 5.2 pentru pachetul „soft” pentru costurile de funcționare ale investiției pe durata implementării.

CS3‐ Crearea de noi locuri de muncă cu normă întreagă

CS1 - Principiul gradului de acoperire al populației deservite

În cazul în care egalitatea de puncte se menține proiectele vor fi departajate în funcție de CS1 – „Principiul
gradului de acoperire al populației deservite”, urmând a avea prioritate proiectele care prevăd un grad mai
mare de acoperire al populației deservite.

CAPITOLUL VIII - VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL

Tipul sprijinului

 Rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv de solicitant;

 Plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare procentului de 100% din
valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale Reg.(UE) nr. 1305/2013.

Intensitatea sprijinului

Ponderea sprijinului nerambursabil este de:

 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru operațiunile negeneratoare de venit

Valoarea sprijinului

 Valoarea maximă a sprijinului este de 200.000 de euro.

Contribuția publică totală a măsurii

 240.000 Euro

CAPITOLUL IX - COMPLETAREA, DEPUNEREA ȘI VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE FINANȚARE

Completarea dosarului Cererii de Finanțare

Dosarul Cererii de Finanțare conține Cererea de Finanțare însoțită de Anexele tehnice și administrative
conform listei documentelor prezentate mai jos în prezentul Ghid, legate într‐un singur dosar, astfel încât să nu
permită detașarea și/sau înlocuirea acestora.

Formularul standard al Cererii de Finanțare este prezentat în Anexa 1 la prezentul Ghid și este disponibil în
format electronic, la adresa www.galvds.ro .

http://www.galvds.ro
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Atenție ! Cererea de Finanțare trebuie însotită de Anexele prevăzute în modelul standard. Anexele Cererii de
Finanțare fac parte integrantă din aceasta

Completarea Cererii de Finanțare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului standard.
Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea secţiunilor, anexarea documentelor suport în

altă ordine decât cea specificată etc.) poate conduce la respingerea Dosarului Cererii de Finanţare pe motiv de
neconformitate administrativă.

Cererea de Finanțare se va găsi pe site‐ul GAL www.galvds.ro la secțiunea dedicată măsurii 10/6B.

Cererea de Finanţare trebuie redactată la calculator, în limba română. Nu sunt acceptate Cereri de Finanţare
completate de mână.

Cererea de Finanţare trebuie completată într‐un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de evaluare a
acesteia.

În acest sens, se vor furniza numai informaţiile necesare şi relevante, care vor preciza modul în care va fi atins
scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia şi în ce măsura proiectul contribuie la
realizarea obiectivelor programului.

Atenţie! Pentru a preveni respingerea Cererii de Finanțare ca urmare a descoperirii unor erori de formă în
completarea Cererii de Finanțare, solicitantul are responsabilitatea intocmirii unei cereri de finanțare în care
informația să fie explicită, completă și conformă cu realitatea.

Atenție! Cererile de Finanțare utilizate de solicitanți vor fi cele disponibile pe site‐ul GAL la momentul lansării
apelului de selecție (format editabil).

Cererea de Finanțare se va redacta pe calculator, în limba română și trebuie însoțită de anexele prevăzute în
modelul standard. Anexele Cererii de Finanțare fac parte integrantă din aceasta. Documentele obligatorii de
anexat la momentul depunerii Cererii de Finanțare vor fi cele precizate în modelul‐cadru.

Dosarul Cererii de Finanţare va cuprinde în mod obligatoriu un opis, cu următoarele:

Nr. crt. Titlul documentului Nr. Pagină (de la..... până la.....)

Pagina opis va fi pagina cu numarul 0 a Cererii de Finanţare.

Completarea Cererii de Finanțare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului standard adaptat de
GAL. Modificarea modelului standard de către solicitant (eliminarea, renumerotarea secţiunilor, anexarea
documentelor suport în altă ordine decât cea specificată etc.) poate conduce la respingerea Dosarului Cererii de
Finanțare.

Cererea de Finanțare trebuie completată într‐un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de evaluare a
acesteia. În acest sens, se vor furniza numai informaţiile necesare şi relevante, care vor preciza modul în care va

http://www.galvds.ro
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fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia şi în ce măsură proiectul
contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală.

Compartimentul tehnic al GAL asigură suportul necesar solicitanților pentru completarea cererilor de finanțare,
privind aspectele de conformitate pe care aceștia trebuie să le îndeplinească.

Responsabilitatea completării Cererii de Finanțare în conformitate cu Ghidul de Implementare aparține
solicitantului.

Depunerea dosarului Cererii de Finanțare

Depunerea cererilor de finanțare se va realiza pe suport tipărit și în format electronic (CD).

Dosarul Cererii de Finanțare ce cuprinde Cererea de Finanțare completată și documentele atașate ( conform
Listei Documentelor ‐ partea E din Cererea de Finanțare) va fi scanat individual ( pe capitole) și va fi depus în 3
exemplare pe suport tipărit ( 1 original și 2 copii ) și 3 exemplare pe suport electronic la sediul GAL Valea Dunării
SUDOLT din comuna Bârca, str. Mihai Viteazu, nr. 244.

Dosarele Cererilor de Finanțare sunt depuse personal de către reprezentantul legal sau de către un
împuternicit prin procura legalizată ( în original ) a reprezentatului legal. Exemplarele vor fi marcate clar în partea
superioară dreapta, cu “ORIGINAL”, respectiv “COPIE”, împreuna cu documentele originale ( pentru care a atașat
copii ).

Pentru acele documente originale care ramân în posesia solicitantului, copiile trebuie să conțină mențiunea
“CONFORM CU ORIGINALUL” și să fie semnate de catre reprezentantul legal al solicitantului.

Verificarea Dosarului Cererii de Finanțare

GAL Valea Dunarii SUDOLT va evalua documentele și va selecta proiectele în baza criteriilor de selecție
aprobate în SDL și transpuse în Ghidul Solicitantului, în cadrul unui proces de selecție transparent.

Pentru toate proiectele evaluate la nivelul GAL, evaluatorii, stabiliți cu respectarea prevederilor SDL, vor
verifică conformitatea și eligibilitatea proiectelor și vor acorda punctajele aferente fiecarei Cereri de Finanțare.
Toate verificările se realizează pe evaluări documentate, în baza unor fișe de verificare elaborate la nivelul GAL,
datate și semnate de experții evaluatori.

Verificarea conformității

Proiectul se poate depune personal de catre solicitant/reprezentant legal sau de un împuternicit, prin procură
legalizată (în original) a reprezentantului legal

În cazul în care solicitantul nu acceptă să depună și documentele originale, acestea vor fi verificate de expert în
prezența solicitantului.

Proiectul se va înregistra în Registrul de Intrări/Ieșiri și i se va aplica un numar de înregistrare, iar solicitantul
primește un numar de înregistrare pe exemplarul propriu.

Verificarea conformității Cererii de Finanțare și a Anexelor acesteia se realizează pe baza “Fișei de verificare”.

Controlul conformității constă în verificarea Cererii de Finanțare:

Daca este corect completată;
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Prezentată atât în format tipărit cat și în format electronic;

Daca Anexele tehnice și administrative cerute sunt prezente în doua exemplare: un original și o copie,
precum și valabilitatea acestora ( dacă este cazul );

Se va verifica dacă fiecare exemplar din Cererea de Finanțare a fost legat, paginat, semnat, ștampilat și
opisat, cu toate paginile numerotate în ordine de la 1 la “n” în partea dreaptă sus a fiecărei pagini, unde “n”
reprezintă numărul total al paginilor din dosarul complet al proiectului, inclusiv din documentele anexate.

Copia electronică a Dosarului de Finanțare va conține toate documentele atașate Dosarului Cererii de
Finanțare, salvate ca fișiere distincte cu denumirea conformă listei documentelor (secțiunea specifică E din
Cererea de Finanțare). Scanarea se va realiza după finalizarea dosarului, inainte de a fi legat, cu o rezoluție de
scanare maximă de 300 dpi (recomandat 150 dpi) în fișiere format PDF.

Denumirea fișierelor nu trebuie sa conțină caractere de genul: “%#*?/><\” sau să conțină două puncte
succesive “..”. Numărul maxim de caractere ale denumirii unui fișier nu trebuie să fie mai mare de 128, iar
numărul maxim de caractere al denumirii unui director de pe cd nu trebuie să fie mai mare de 128 de caractere.

Denumirea fișierelor de pe suportul în format electronic (CD) va respecta următorul format:

Ex: 1. Cererea de finanțare pag. 1-20

Piesele desenate care depășesc formatul A3, se pot atașa direct în format .pdf, la care se va adăuga declarația
proiectantului privind conformitatea cu planșele originale din Cererea de Finanțare.

Dupa verificare pot exista doua variante:

Cererea de Finanțare este declarată neconformă

Cererea de Finanțare este declarată conformă

Dacă Cererea de Finanțare este declarată conformă, se trece la urmatoarea etapă de verificare.

Verificarea eligibilității

Verificarea eligbilității tehnice și financiare constă în :

Verificarea eligibilității solicitantului;

Verificarea criteriilor de eligibilitate și selecție;

Verificarea bugetului indicativ al proiectului;

Verificarea studiului de fezabilitate și a tuturor documentelor anexate

Verificarea este facută pe baza documentelor provenite de la solicitant.

Atenție!
Pentru proiectele de investiții, în etapa de evaluare a proiectului, experții GAL pot realiza vizite pe teren, dacă se
consideră necesar. Concluzia privind respectarea condițiilor de eligibilitate pentru Cererile de Finanțare pentru
care s‐a decis verificarea pe teren se va formula numai după verificarea pe teren.

GAL îşi rezervă dreptul de a solicita documente sau informaţii suplimentare dacă, pe parcursul verificărilor și
implementării proiectului, se constată că este necesar.
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Eligibilitate la nivelul AFIR

AFIR poate primi Cereri de Finanțare selectate de GAL numai dacă GAL are, la momentul depunerii
proiectului/proiectelor, un Contract de Finanțare încheiat cu AFIR în cadrul sub‐măsurii 19.4 ‐ “Sprijin pentru
cheltuieli de funcționare și animare”, aflat în perioada de valabilitate. Cererile de Finanțare selectate de GAL vor
fi depuse la nivelul SLIN‐OJFIR. Experții SLIN‐OJFIR verifică dacă solicitantul a folosit modelul‐cadru de formular
corespunzator Cererii de Finanțare specifică măsurii din PNDR ale carei obiective/priorități corespund/sunt
similare proiectului propus, raportat la tipul de beneficiar, conform Anexei 1 a prezentului Ghid și transmit
Cererile de Finanțare către serviciile de specialitate responsabile din cadrul structurilor teritoriale ale AFIR,
respectiv:

La nivelul CRFIR se vor verifica proiectele cu construcții‐montaj ( indiferent de tipul de beneficiari ), precum
și proiectele de investiții aferente beneficiarilor publici;

La nivelul OJFIR se vor verifica proiectele cu achiziții simple (fără construcții‐montaj) și proiectele cu sprijin
forfetar și proiectele de servicii;

Reprezentanții GAL sau solicitanții pot depune la AFIR proiectele selectate de către GAL nu mai târziu de 15 zile
calendaristice de la Raportul de selecție întocmit de GAL, astfel încât să poată fi realizată evaluarea și
contractarea acestora în termenul limită prevăzut de legislația în vigoare.

Cererile de Finanțare vor fi depuse la OJFIR pe raza căruia se implementează proiectul. În cazul în care proiectul
este amplasat pe teritoriul mai multor județe, acesta va fi depus la structura județeană pe raza căruia investiția
proiectului este predominantă din punct de vedere valoric

La depunerea proiectului la OJFIR trebuie să fie prezent solicitantul sau un împuternicit al acestuia. În cazul în
care solicitantul dorește, îl poate împuternici pe reprezentantul GAL să depună proiectul.

Cererea de Finanțare se depune în format letric în original – 1 exemplar, împreună cu formatul electronic (CD – 1
exemplar, care va cuprinde scan‐ul Cererii de Finanțare) la expertul Compartimentului Evaluare (CE) al Serviciului
LEADER și Investiții Non‐agricole de la nivelul OJFIR. Pentru acele documente care rămân în posesia solicitantului,
copiile depuse în Dosarul Cererii de Finanțare trebuie să conţină menţiunea „Conform cu originalulʺ. În vederea
încheierii contractului de finanțare, solicitanții declarați eligibili vor trebui să prezinte obligatoriu documentele
specifice precizate în cadrul Cererii de Finanțare în original, în vederea verificării conformității.

Reprezentantul GAL/solicitantul (sau un împuternict al acestuia) depune proiectul la OJFIR pe raza căruia acesta
va fi implementat. Dosarul Cererii de Finanțare conţine Cererea de Finanțare, însoţită de anexele administrative
conform listei documentelor, legate într‐un singur dosar, astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea
documentelor.

Pe durata procesului de evaluare, solicitanții, personalul GAL și personalul AFIR vor respecta legislația incidentă,
precum și versiunea Ghidului de implementare și a Manualului de procedură pentru Sub‐măsura 19.2, în vigoare
la momentul publicării apelului de selecție de către GAL. În situația în care, pe parcursul derulării apelului de
selecție intervin modificări ale legislației, perioada aferentă sesiunii de depunere va fi prelungită cu 10 zile pentru
a permite solicitanților depunerea proiectelor în conformitate cu cerințele apelului de selecție adaptate noilor
prevederi legislative.
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Verificarea încadrării proiectului

Verificarea încadrării proiectului se realizează la nivelul serviciului de specialitate responsabil din cadrul
OJFIR/CRFIR.

În cazul în care se constată erori de formă (de ex.: omisiuni privind bifarea anumitor casete ‐ inclusiv din Cererea
de Finanțare, semnării anumitor pagini, atașării unor documente obligatorii) expertul OJFIR/CRFIR poate solicita
informații suplimentare. Experții OJFIR/CRFIR pot solicita documente și informații suplimentare (formular E3.4L)
în etapa de verificare a încadrării proiectului, către GAL sau solicitant (în funcție de natura informațiilor solicitate),
termenul de răspuns fiind de maximum cinci zile de la momentul luării la cunoștință de către solicitant/GAL. Dacă
în urma solicitării informațiilor suplimentare, solicitantul trebuie să prezinte documente, aceste documente
trebuie să fie emise la o dată anterioară depunerii Cererii de Finanțare la GAL/AFIR.

Fișa de verificare a încadrării proiectului (E1.2.1L) cuprinde două părți:

• Partea I – Verificarea conformității documentelor

Expertul OJFIR/CRFIR care primește Cererea de Finanțare trebuie să se asigure de prezența fișelor de verificare
(eligibilitate, criterii de selecție, verificare pe teren – dacă este cazul), a Raportului de selecție și a Raportului de
contestații, dacă este cazul, întocmite de GAL și de copiile declarațiilor privind evitarea conflictului de interese.
Raportul de selecție va prezenta semnătura reprezentantului CDRJ care supervizează procesul de selecție.
Reprezentantul CDRJ va menționa pe Raportul de selecție faptul că GAL a respectat principiile de selecție din fișa
măsurii din SDL, precum și dispozițiile minime obligatorii privind asigurarea transparenței apelului de selecție
respectiv, așa cum sunt menționate în Ghidul de Implementare aferent Submăsurii 19.2. Semnătura
reprezentantului CDRJ pe Raportul de selecție validează conformitatea procesului de selecție față de prevederile
din SDL. În cazul în care, conform prevederilor statutare, este mandatată o altă persoană (diferită de
reprezentantul legal) din partea oricărei entități juridice participante la procesul de selecție (inclusiv GAL) să
avizeze Raportul de selecție, la dosarul administrativ al GAL trebuie atașat documentul prin care această
persoană este mandatată în acest sens.

În cazul în care Raportul de selecție este aferent unui Apel lansat în baza strategiei modificate, data depunerii
proiectelor la OJFIR trebuie să fie ulterioară datei aprobării „Notei de aprobare privind modificarea
Acordului‐cadru de finanțare” de către OJFIR, ca urmare a modificării Strategiei de Dezvoltare Locală. Lansarea
Apelului de către GAL, în baza strategiei modificate, nu este condiționată de modificarea angajamentului legal
între GAL și AFIR.

Cererile de Finanțare pentru care concluzia verificării a fost ”neconform”, ca urmare a verificării punctelor
specificate în Partea I, se returnează reprezentantului GAL/solicitantului (după caz). În acest caz, proiectul poate
fi redepus, cu documentația pentru care a fost declarat neconform, refăcută. Redepunerea se poate face în baza
aceluiași Raport de selecție.

Aceeași cerere de finanțare poate fi depusă de maximum două ori, în baza aceluiași Raport de selecție. În cazul în
care concluzia verificării conformității (Partea I) este de două ori „neconform”, Cererea de Finanțare se
returnează solicitantului, iar acesta poate redepune proiectul la următorul Apel de selecție lansat de GAL, pe
aceeași măsură. În cazul apelurilor cu depunere continuă și selecție periodică (ex.: lunară), se acceptă
redepunerea aceleiași cereri de finanțare în baza unuia dintre Rapoartele de selecție următoare, emise ca
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urmare a selecției periodice.

• Partea a II‐a – Verificarea încadrării proiectului

În cazul măsurilor de investiții, se va verifica încadrarea corectă a proiectului, respectiv utilizarea corectă a Cererii
de Finanțare folosită pentru depunere. Se va utiliza ca bază de verificare descrierea măsurii aferente, existentă în
SDL a GAL care a selectat proiectul, respectiv încadrarea corectă în Domeniul de intervenție principal al măsurii
(conform Regulamentului (UE) nr. 1305/2013) corelat cu indicatorii specifici corespunzători domeniului de
intervenție.

Cererile de Finanțare pentru care concluzia verificării a fost că proiectul nu este încadrat corect, în baza unuia
sau mai multor puncte de verificare din Partea a II‐a, vor fi înapoiate GAL/solicitanților. Solicitanții pot reface
proiectul și îl pot redepune la GAL în cadrul următorului Apel de selecție lansat de GAL pentru aceeași măsură,
urmând să fie depus la OJFIR în baza unui alt Raport de selecție.

O cerere de finanțare pentru care concluzia a fost că proiectul nu este încadrat corect de două ori pentru puncte
de verificare specifice formularului E1.2.1L – Partea a II – a, în cadrul sesiunii unice de primire a proiectelor
lansată de AFIR, nu va mai fi acceptată pentru verificare.

De asemenea, o cerere de finanțare declarată conformă și retrasă de către solicitant (de două ori) , nu va mai fi
acceptată pentru verificare la OJFIR/CRFIR.

Pentru proiectele depuse în cadrul Submăsurii 19.2, indiferent de specific, retragerea Cererii de Finanțare se
realizează în baza prevederilor Manualului de procedură pentru evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de
finanțare pentru proiecte de investiții, cod manual M01–10 v0.2.

Numărul de înregistrare al Cererii de Finanțare se va completa doar la nivelul OJFIR/CRFIR și nu la nivelul GAL.

Verificarea eligibilității

Verificarea eligibilității cererilor de finanțare se realizează la nivelul OJFIR sau CRFIR, în funcție de tipul de proiect.
Instrumentarea verificării eligibilității se va realiza la nivelul aceluiași serviciu care a realizat verificarea încadrării
proiectului. Experții OJFIR/CRFIR vor completa Fișa de evaluare generală a proiectului (E1.2L) în ceea ce privește
verificarea condițiilor de eligibilitate și a documentelor solicitate. Încadrarea în domeniile de intervenție și
indicatorii de monitorizare vor respecta prevederile fișei măsurii din SDL, respectiv cerințele din apelul de
selecție lansat de GAL, verificarea realizându‐se la nivelul AFIR în etapa de verificare a încadrării proiectului
(formular E 1.2.1L). Verificarea concordanței cu originalul a documentelor atașate la Cererea de Finanțare se va
realiza înainte de încheierea contractului de finanțare, când solicitantul declarat eligibil va prezenta originalele
documentelor atașate în copie la Cererea de Finanțare, odată cu documentele solicitate în vederea contractării.

Pentru toate proiectele finanțate prin Submăsura 19.2, expertul va analiza, la punctul de verificare a Declarației
pe propria răspundere a solicitantului, dacă există riscul dublei finanțări, prin compararea documentelor depuse
referitoare la elementele de identificare ale serviciilor/investiției finanțate prin alte programe sau măsuri din
PNDR, cu elementele descrise în Cererea de Finanțare.

În vederea verificării eligibilității, expertul OJFIR/CRFIR va consulta inclusiv prevederile SDL ‐ anexă la Acordul –
cadru de finanțare încheiat între GAL și AFIR pentru Submăsura 19.4 ‐ „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și
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animare“.

Pentru proiectele de investiții, în etapa de evaluare a proiectului, exceptând situația în care în urma verificării
documentare a condițiilor de eligibilitate este evidentă neeligibilitatea Cererii de Finanțare, experții verificatori
vor realiza vizita pe teren (înștiințând, în prealabil și reprezentanții GAL, care pot asista la verificare, în calitate de
observatori), pentru toate proiectele care vizează modernizări (inclusiv dotări), extinderi, renovări, în scopul
asigurării că datele şi informaţiile cuprinse în anexele tehnice şi administrative corespund cu elementele
existente pe amplasamentul propus, în sensul corelării acestora. Concluzia privind respectarea condițiilor de
eligibilitate pentru Cererile de Finanțare pentru care s‐a decis verificarea pe teren se va da numai după
verificarea pe teren.

Expertul verificator poate să solicite informații suplimentare în etapa de verificare a eligibilității, dacă este cazul,
în următoarele situații :

‐ informațiile prezentate sunt insuficiente pentru clarificarea unor criterii de eligiblitate;

‐ prezentarea unor informații contradictorii în cadrul documentelor aferente Cererii de Finanțare;

‐ prezentarea unor documente obligatorii specifice proiectului, care nu respectă formatul standard (nu sunt
conforme) ;

‐ necesitatea prezentării unor documente suplimentare fără înlocuirea documentelor obligatorii la depunerea
Cererii de Finanțare;

‐ necesitatea corectării bugetului indicativ.

Dacă în urma solicitării informațiilor suplimentare, solicitantul trebuie să prezinte documente emise de alte
instituții, aceste documente trebuie să facă dovada îndeplinirii condițiilor de eligibilitate la momentul depunerii
Cererii de Finanțare.

Solicitările de informații suplimentare (formular E3.4L) pot fi adresate, ca regulă generală, o singură dată de către
entitatea la care se află în evaluare Cererea de Finanțare solicitantului sau GAL‐ului, în funcție de natura
informațiilor solicitate. Termenul de răspuns la solicitarea de informații suplimentare nu poate depăși cinci zile
de la momentul luării la cunoștință de către solicitant/GAL. Clarificările admise vor face parte integrantă din
Cererea de Finanțare, în cazul în care proiectul va fi aprobat. În situații excepționale, se pot solicita și alte
clarificări, a căror necesitate a apărut ulterior transmiterii răspunsului la informațiile suplimentare solicitate
inițial.

Expertul verificator poate să solicite informații suplimentare în etapa de verificare a eligibilității, dacă este cazul,
în următoarele situații :

‐ informațiile prezentate sunt insuficiente pentru clarificarea unor criterii de eligiblitate;

‐ prezentarea unor informații contradictorii în cadrul documentelor aferente Cererii de Finanțare;

‐ prezentarea unor documente obligatorii specifice proiectului, care nu respectă formatul standard (nu sunt
conforme) ;

‐ necesitatea prezentării unor documente suplimentare fără înlocuirea documentelor obligatorii la depunerea
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Cererii de Finanțare;

‐ necesitatea corectării bugetului indicativ.

Dacă în urma solicitării informațiilor suplimentare, solicitantul trebuie să prezinte documente emise de alte
instituții, aceste documente trebuie să facă dovada îndeplinirii condițiilor de eligibilitate la momentul depunerii
Cererii de Finanțare.

Solicitările de informații suplimentare (formular E3.4L) pot fi adresate, ca regulă generală, o singură dată de către
entitatea la care se află în evaluare Cererea de Finanțare solicitantului sau GAL‐ului, în funcție de natura
informațiilor solicitate. Termenul de răspuns la solicitarea de informații suplimentare nu poate depăși cinci zile
de la momentul luării la cunoștință de către solicitant/GAL. Clarificările admise vor face parte integrantă din
Cererea de Finanțare, în cazul în care proiectul va fi aprobat. În situații excepționale, se pot solicita și alte
clarificări, a căror necesitate a apărut ulterior transmiterii răspunsului la informațiile suplimentare solicitate
inițial.

Un exemplar al Cererilor de finanțare (copie, în format electronic ‐ CD) care au fost declarate neeligibile de către
OJFIR/CRFIR vor fi restituite solicitanților(la cerere), pe baza unui proces‐verbal de restituire, încheiat în 2
exemplare, semnat de ambele părți. Acestea pot fi corectate/completate și redepuse de către solicitanți la GAL,
în cadrul următorului Apel de selecție lansat de GAL pentru aceeași măsură. Cererile de Finanțare refăcute vor
intra din nou într‐un proces de evaluare și selecție la GAL și vor fi redepuse la OJFIR în baza Raportului de selecție
aferent noului Apel de selecție lansat de către GAL pentru aceeași măsură. Exemplarul original al Cererii de
Finanțare declarată neeligibilă va rămâne la entitatea la care a fost verificată (structura responsabilă din cadrul
AFIR), pentru eventuale verificări ulterioare (Audit, DCA, Curtea de Conturi, comisari europeni, eventuale
contestații etc.).

Atenție! În etapa de evaluare derulată la nivelul AFIR, experții structurilor teritoriale ale Agenției nu vor
completa Fișa de evaluare a criteriilor de selecție, aceasta fiind întocmită de GAL și depusă odată cu Cererea de
Finanțare.

Notă

După evaluarea Cererii de Finanțare, inclusiv după semnarea angajamentului legal, AFIR poate dispune
reverificarea proiectului, ca urmare a unei sesizări externe sau ca urmare a unei autosesizări cu privire la
existența unor posibile erori de verificare a cerințelor de conformitate și a criteriilor de eligibilitate. Dacă în urma
reverificării se constată nerespectarea acestor cerințe, proiectele respective vor fi declarate
neconforme/neeligibile.

După finalizarea procesului de verificare a încadrării proiectului și a eligibilității, solicitanţii ale căror cereri de
finanţare au fost declarate eligibile/neeligibile precum și GAL‐urile care au realizat selecția proiectelor vor fi
notificaţi de către OJFIR/CRFIR privind rezultatul verificării cererilor de finanțare. GAL va primi o copie a
formularului E6.8.1L comunicat solicitantului, prin fax/poștă/e‐mail cu confirmare de primire.

Contestaţiile privind decizia de finanţare a proiectelor rezultată ca urmare a verificării eligibilității de către
OJFIR/CRFIR pot fi depuse de către solicitant în termen de cinci zile de la primirea notificării (data luării la
cunoștință de către solicitant), la sediul OJFIR/CRFIR care a analizat proiectul, de unde va fi redirecționată spre
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soluționare către o structură AFIR superioară/diferită de cea care a verificat inițial proiectul.

Un solicitant poate depune o singură contestație aferentă unui proiect. Vor fi considerate contestații și analizate
doar acele solicitări care contestă elemente tehnice sau legale legate de eligibilitatea proiectului depus și/sau
valoarea proiectului declarată eligibilă/valoarea sau intensitatea sprijinului public acordat pentru proiectul
depus.

Termenul maxim pentru a răspunde contestaţiilor adresate este de 30 de zile calendaristice de la data
înregistrării la structura care o soluționează.

Un expert din cadrul serviciului care a instrumentat contestația va transmite (pe fax/poștă/e‐mail, cu confirmare
de primire) solicitantului și GAL‐ului formularul E6.8.2L – Notificarea solicitantului privind contestația depusă și o
copie a Raportului de contestații.

În cazul în care, în urma unei contestații, bugetul indicativ și planul financiar sunt refăcute de către experții
verificatori, solicitantantul și GAL‐ul vor fi înștiințati privind modificările prin notificare. Contractul de finanțare
va avea, ca anexă, aceste documente refăcute. În cazul în care solicitantul nu este de acord cu bugetul și planul
financiar modificat, contractul de finanțare nu se va încheia.

LISTA DOCUMENTELOR CE SE VOR ANEXA CERERII DE FINANȚARE

Atentie!

Formularul A1 Cererii de finantare va fi însoțit de A1 Formular de buget conform HG 907/2016.

1.1 Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii întocmite conform
legislaţiei în vigoare privind conţinutului cadru al documentaţiei tehnico‐economice aferente investiţiilor publice,
precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiecte de investiţii şi lucrări de
intervenţii.

Pentru proiectele demarate din alte fonduri și nefinalizate, inclusiv în cazul în care pe amplasamentul pe
care se propune investiția exista suprapuneri parțiale cu proiecte anterior finanțate, în completarea
documentelor solicitate la punctul 1, solicitantul trebuie să depună un raport de expertiză tehnico‐economică din
care să reiasă stadiul investiției, indicând componentele/acțiunile din proiect deja realizate,
componentele/acțiunile pentru care nu mai există finantare din alte surse, precum și devizele refăcute cu valorile
rămase de finanțat. Cheltuielile aferente tronsoanelor executate parțial sau total sunt neeligibile și se includ în
bugetul proiectului în coloana cu cheltuieli neeligibile.

1.2 Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente

1.3 Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor.

ATENȚIE! În cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ finalizarea construcţiilor existente/ achiziţii de utilaje cu montaj care
schimbă regimul de exploatare a construcţiei existente, se ataşează la Studiul de fezabilitate, obligatoriu Expertiza tehnică de
specialitate asupra construcţiei existente și Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor.
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2. Certificat de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanţare, eliberat în condiţiile Legii nr.50/1991,
republicată cu modificările si, completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
(dacă este cazul).*

*Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare!

3.1. Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei/comunelor, întocmit conform legislaţiei în
vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în
Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial).

Și

3.2. În situaţia în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public drumurile care fac obiectul
proiectului nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într‐o poziţie globală sau nu sunt clasificate,
solicitantul trebuie să prezinte Hotărârea/hotararile consiliului local privind aprobarea modificărilor şi / sau
completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziţiei globale existente sau
clasificării unor drumuri neclasificate, cu respectarea prevederilor art. 115 alin. (7) din Legea nr. 215/ 2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a administraţiei publice locale, în privința supunerii
acesteia controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii (este suficientă prezentarea adresei de înaintare
către instituţia prefectului pentru controlul de legalitate).

Sau

3.3 avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat de primarie
(dacă este cazul)

3.4 Documente doveditoare de către ONG‐uri privind dreptul de proprietate/dreptul de uz, uzufruct,
superficie, servitute/ administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări,
conform cererii de finanţare;

4. Hotărârea Consiliului Local/Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI/Hotărârea Adunării
Generale în cazul ONG pentru implementarea proiectului, cu referire la însuşirea/aprobarea de către
Consiliul Local/ONG a următoarelor puncte (obligatorii):

• Necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei;

• Lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiţiei;

• Angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data
efectuării ultimei plăţi;

• Populație netă care beneficiază de infrastructura socială înființată/îmbunătățită;

• Caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);

• Nominalizarea reprezentantului legal pentru relaţia cu GAL și AFIR în derularea proiectului.

• Angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca este cazul.

• Angajamentul solicitantului că va asigura funcționarea prin operaționalizarea infrastructurii de către o entitate
acreditată ca furnizor de servicii sociale;

• Modul de asigurare a sustenabilități proiectului din surse proprii sau prin obținerea finanțării din cadrul POCU.

Important!
Solicitanţii publici au obligaţia de excludere a oricărei contribuţii publice directe de la Bugetul de stat pentru investiţiile
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care urmează a se realiza, plăţile (pentru cheltuielile neeligibile etc.) urmând să fie efectuate numai din surse proprii
sau atrase.

5.1. Certificat de Înregistrare Fiscală

5.2. Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, definitivă si irevocabilă/ Certificat
de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor

şi

5.2.1. Actul de înfiinţare şi statutul ADI/ONG

Important!
Din actul de înfiinţare şi statutului ADI trebuie să reiasă că obiectivele ADI includ şi investiţiile specifice Măsurii 10/6B
“Investiții în infrastructura socială care vizează și minoritatea romă”

6. Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale băncii/trezoreriei şi ale contului aferent
proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii / trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează
operaţiunile cu AFIR).

7. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde
amplasamentul investiţiei, obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului,
perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de finanţare nerambursabilă începând cu
anul 2007 pentru aceleaşi tipuri de investiţii.

8. Extrasul din strategie, care confirmă dacă investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională
/ regional / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții precum și copia hotărârii de
aprobare a strategiei.

9. Copie document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.

10. Declarație pe propria răspundere a solicitantului dată de reprezentantul legal de proiect că instituția pe care
o reprezintă va asigura operationalizarea structurii create prin intermediul proiectului depus la GAL, prin
depunerea unui proiect in cadrul POCU 2014‐2020, AP 5/PI 9.vi/OS 5.2 sau din fonduri proprii pentru costurile de
functionare ale investitiei pe durata implementarii.

11. Declarația pe propria răspundere privind eligibilitatea solicitantului.

12. Certificat de acreditare emis de Ministerul Muncii și Justiției Sociale al furnizorului de servicii sociale
(document obligatoriu la depunerea Cererii de finanțare).

13. Contract de parteneriat public-privat între UAT și furnizorul de servicii sociale acreditat care va asigura
funcționarea prin operaționalizarea infrastructurii (daca este cazul).

14. Acord de parteneriat (dacă este cazul).

15. Fișa măsurii.

16. Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz).

ATENTIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de valabilitate al
acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare.
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CAPITOLUL X - CONTRACTAREA FONDURILOR

Obiectul Contractului îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AFIR, pentru punerea în aplicare
a Cererii de Finanțare asumată de către solicitant. Solicitantului i se va acorda finanțarea nerambursabilă în
termenii și condițiile stabilite în Contractul de Finanțare și anexele acestuia, în conformitate cu prevederile
documentelor de accesare aferente sub‐măsurii 19.2. În această secțiune, GAL va include prevederi referitoare la
documentele ce vor fi prezentate la semnarea contractului de finanțare cu AFIR. Cererea de Finanțare depusă de
solicitant, rezultată în urma verificărilor, modificărilor și completărilor efectuate pe parcursul etapei de evaluare
şi selecție devine obligatorie pentru solicitant. Solicitantul acceptă finanțarea nerambursabilă și se angajează să
implementeze corect angajamentele asumate pe propria răspundere.

PREVEDERI COMUNE PENTRU TOATE PROIECTELE AFERENTE SUBMĂSURII 19.2

După încheierea etapelor de verificare a Cererii de Finanțare, inclusiv a verificării pe teren dacă este cazul
(pentru proiectele de investiții), experții CRFIR vor transmite către solicitant formularul de Notificare a
solicitantului privind semnarea Contractului/Deciziei de finanțare (formular E6.8.3L), care va cuprinde condiții
specifice în funcție de măsura ale cărei obiective sunt atinse prin proiect și în funcție de Cererea de Finanțare
utilizată. O copie a formularului va fi transmisă spre știință GAL‐ului. În cazul în care solicitantul nu se prezintă în
termenul precizat în Notificare pentru a semna Contractul/Decizia de finanțare și nici nu anunță AFIR, atunci se
consideră că a renunțat la sprijinul financiar nerambursabil.

Toate Contractele/Deciziile de finanțare (C1.1L/C1.0L) se întocmesc și se aprobă la nivel CRFIR și se semnează de
către beneficiar, cu respectarea termenelor prevăzute de Manualul de procedură pentru evaluarea, selectarea și
contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte aferente sub‐măsurilor, măsurilor și schemelor de ajutor de
stat sau de minimis aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (Cod manual: M01–10
v0.2).

Pentru Contractele/Deciziile de finanțare aferente proiectelor de investiții se vor respecta pașii procedurali și se
vor utiliza modelele de formulare din cadrul Manualului de procedură pentru evaluarea, selectarea și
contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte aferente sub‐măsurilor, măsurilor și schemelor de ajutor de
stat sau de minimis aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (Cod manual: M 01–10
v0.2)/modificare contracte ‐ Manual de procedură pentru implementare – Secțiunea I: Modificarea contractelor
de finanțare/Deciziilor de finanțare, (Cod manual: M 01‐02), în funcție de măsura ale cărei obiective sunt atinse
prin proiect și în funcție de Cererea de Finanțare utilizată.

Cursul de schimb utilizat se stabilește astfel:

− pentru măsurile pentru care regulamentele europene nu prevăd plăți anuale de sprijin este cursul euro‐leu de
la data de 1 ianuarie a anului în care a fost luată decizia de acordare a finanțării, respectiv anul semnării
contractului de finanțare, publicat pe pagina web a Băncii Central Europene http://www.ecb.int/index.html;
− pentru măsurile în cadrul cărora sprijinul se acordă în plăți anuale, cursul de schimb aplicabil fiecărei plăți va fi
cursul de schimb BCE valabil pentru data de 1 ianuarie a anului pentru care se efectuează plata respectivă.

Expertul CRFIR poate solicita informații suplimentare beneficiarului în vederea încheierii Contractului/Deciziei de
finanțare, prin intermediul formularului C3.4L.
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În cazul neîncheierii sau încetării Contractelor/Deciziilor finanțate prin Submăsura 19.2, CRFIR are obligația de a
transmite către beneficiar și către GAL decizia de neîncheiere/încetare. Sumele aferente Contractelor/Deciziilor
neîncheiate/încetate se realocă GAL, în vederea finanțării unui alt proiect din cadrul aceleași măsuri SDL în care
era încadrat proiectul neîncheiat/încetat.

În cazul proiectelor pentru care nu s‐au încheiat Contracte de finanțare, precum şi în cazul Contractelor de
finanţare încetate, beneficiarii pot solicita restituirea Cererii de Finanțare, exemplar copie, în format electronic
(CD).

Pe tot parcusul derulării Contractelor/Deciziilor de finanțare, AFIR poate dispune reverificarea proiectului dacă
este semnalată o neregulă asupra aplicării procedurii de evaluare, contractare și implementare ce ridică
suspiciuni de fraudă. În cazul în care se constată că s‐a produs o neregulă în aceste etape de evaluare și derulare
a Contractului/Deciziei de finanțare, AFIR poate dispune încetarea valabilității angajamentului legal printr‐o
notificare scrisă din partea AFIR, adresată beneficiarului, fără nicio altă formalitate și fără intervenția instanței
judecătorești.

Atenție! Pe durata de valabilitate (și monitorizare, în cazul proiectelor de investiții) a contractului de finanțare,
beneficiarul va furniza GAL‐ului orice document sau informaţie în măsură să ajute la colectarea datelor
referitoare la indicatorii de monitorizare aferenți proiectului.

ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

Dacă pe parcursul perioadei de implementare a proiectului Autoritatea Contractantă constată neîndeplinirea de
către beneficiar a obligațiilor asumate la semnarea Contractului de finanțare sau omisiunea notificării AFIR/CRFIR
în cazul operării unor modificări care afectează Contractul de finanțare sau în cazul în care se constată deficiențe
în implementare, se va demara procedura de încetare a Contractului de finanțare în conformitate cu prevederile
Anexei I – "Prevederi generale" și recuperarea ajutorului financiar nerambursabil acordat (dacă au fost efectuate
plăți).

Părţile pot decide, prin acord, încetarea Contractului de finanțare și ca urmare a solicitării scrise din partea
beneficiarului, aprobată de Autoritatea Contractantă, caz în care beneficiarul va restitui integral sumele primite
ca finanţare nerambursabilă până la data încetării Contractului.

Decizia de încetare a Contractului de finanțare va fi comunicată și GAL.

DOCUMENTE OBLIGATORII LA SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE

1. Certificat/e care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale, emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi,
dacă este cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat.

2. Document emis de ANPM

2.1 Clasarea notificării
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sau

2.2 Decizia etapei de încadrare, ca document final (prin care se precizează că proiectul nu se supune evaluării
impactului asupra mediului şi nici evaluării adecvate)

sau

2.3 Acord de mediu în cazul în care se impune evaluarea impactului preconizat asupra mediului

sau

2.4 Acord de mediu în cazul evaluării impactului asupra mediului și de evaluare adecvată (daca este cazul)

sau

2.5 Aviz Natura 2000 pentru proiectele care impun doar evaluare adecvată.

Termenul de depunere a documentului menţionat la 2.1 / 2.2 / 2.3 este de maximum 3 luni de la primirea de
către solicitant a notificarii privind selectarea Cererii de Finanţare. În cazul proiectelor care se supun procedurilor
de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată sau doar de evaluare adecvată, acordul de
mediu/avizul Natura 2000 (documentul menţionat la 2.4 / 2.5) se depune în termen de maximum 6 luni de la
primirea de către solicitant a notificării privind selecţia proiectului și înainte de semnarea contractului de
finanţare cu AFIR. După expirarea termenului prevăzut pentru prezentarea documentului de mediu, contractul
de finanțare nu mai poate fi semnat.

3. Proiectul Tehnic, în vederea avizării de către CRFIR, în termen de maxim 3 luni, respectiv în maxim 6 luni de la
primirea notificării, în situaţiile în care există contestaţii sau litigii privind procedura de achiziţii de servicii de
proiectare. În urma avizării Proiectului Tehnic, Autoritatea Contractantă va proceda la încheierea contractului de
finanţare. De asemenea, beneficiarul va avea posibilitatea de a publica în SEAP (cazul beneficiarului public) sau
pe site‐ul AFIR anunţul pentru derularea procedurilor de achiziţii.

4. Cazier judiciar al reprezentantului legal.

5. Cazier fiscal al solicitantului.

6. Extras de cont care confirmă cofinanţarea investiţiei, dacă este cazul.

7. Copie a documentului de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.

8. Declarația de eșalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată, inclusiv cea pentru decontarea TVA unde este
cazul.

9. Dovada achitării integrale a datoriei față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere, dacă este
cazul.

În caz de neprezentare a documentelor de către Beneficiar, în termenele precizate în Notificarea de selecţie
respectiv, 3 luni sau 6 luni sau în cazul în care acesta se regăseşte înregistrat în evidenţele AFIR cu debite sau
nereguli, Agenţia îşi rezervă dreptul de a nu încheia Contractul de finanţare. Nedepunerea documentelor
obligatorii în termenele prevăzute conduce la neîncheierea contractului de finanţare!

10.Document de la bancă cu datele de identificare ale băncii şi ale contului aferent proiectului (denumirea,
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adresa băncii, codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu AFIR). Nu este obligatorie deschiderea
unui cont separat pentru derularea proiectului.

XI AVANSURILE

Plata avansului aferent contractului de finanţare este condiţionată de constituirea unei garanţii eliberate de o
instituţie financiară bancară sau nebancară înscrisă în registrul special al Băncii Naţionale a României, în procent
de 100% din suma avansului. Cuantumul avansului este prevăzut în contractul de finanţare încheiat între
beneficiar şi AFIR. Utilizarea avansului se justifică de către beneficiar pe bază de documente până la expirarea
duratei de execuţie a contractului prevăzut în contractul de finanţare, respectiv la ultima tranşă de plată.
Garanţia prevăzută mai sus trebuie constituită la dispoziţia AFIR pentru o perioadă de timp mai mare cu 15 zile
calendaristice faţă de durata de execuţie a contractului.

Garanţia este eliberată în cazul în care AFIR constată că suma cheltuielilor reale efectuate, care corespund
contribuţiei financiare a Uniunii Europene şi contribuţiei publice naţionale pentru investiţii, depăşeşte suma
avansului. Garanţia poate fi prezentată de beneficiarii privaţi şi sub formă de poliţă de asigurare eliberată de o
societate de asigurări, autorizată potrivit legislaţiei în vigoare. AFIR efectuează plata avansului în contul
beneficiarilor, deschis la Trezoreria Statului sau la o instituţie bancară.

Conform Art. 45 alin. 1 punct. 4 din Regulamentul 1305/2013, “Beneficiarii sprijinului pentru investiții pot solicita
plata unui avans de pâna la 50% din ajutorul public acordat pentru aceste investiții de către agențiile de plăți
competente,dacă opțiunea respectivă este inclusă în programul de dezvoltare rurală.”

Avansul poate fi solicitat de către beneficiari pâna la depunerea primei Cereri de Plată.

XII ACHIZIȚIILE

În funcție de tipul de beneficiar (public/privat) conform fișei măsurii în care se încadrează proiectul, beneficiarul
va respecta procedura achizițiilor publice specifice PNDR, respectiv beneficiarii vor aplica fie legislația de achiziții
publice, precum și Manualul de achiziții publice și Instrucțiunile de achiziții pentru beneficiari publici, fie
Manualul operațional de achiziții pentru beneficiarii privați ai PNDR 2014‐2020 și Instrucțiunile de achiziții pentru
beneficiarii privați, în conformitate cu cerințele Autorității Contractante. Nerespectarea de către beneficiarii
FEADR a Instrucţiunilor privind achiziţiile publice/private ‐ anexă la contractul de finanţare, atrage neeligibilitatea
cheltuielilor aferente achiziţiei de servicii, lucrări sau bunuri.

XIII TERMENELE LIMITĂ ȘI CONDIȚIILE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE PLATĂ A AVANSULUI ȘI A CELOR
AFERENTE TRANȘELOR DE PLATĂ

În etapa de autorizare a plăților, toate cererile de plată trebuie să fie depuse inițial la GAL pentru efectuarea
conformității, iar ulterior, când se depun la AFIR, la dosarul cererii de plată, se va atașa și fișa de verificare a
conformității emisă de GAL.

Beneficiarii au obligația de a depune la GAL și la AFIR Declarațiile de eșalonare, conform prevederilor
Contractului/Deciziei de finanțare.

Pentru depunerea primului dosar de plată, se vor avea în vedere prevederile HG nr. 226/2015, cu modificările și
completările ulterioare, în vigoare la data depunerii Dosarului Cererii de Plată.



37

Conform HG 226/2015, Art.4: “(4)Beneficiarii prezintă cererea pentru prima tranşă de plată şi documentele
justificative în termen de cel mult 6 luni de la data semnării contractului de finanţare, în cazul proiectelor pentru
investiţii în achiziţii simple, respectiv în termen de cel mult 12 luni în cazul proiectelor pentru investiţii ce
presupun construcţii‐montaj şi al proiectelor ce prevăd plantarea de specii perene agricole şi forestiere, de la
data semnării contractului de finanţare. Aceste termene se pot prelungi cu cel mult 6 luni, cu plata penalităţilor
prevăzute în contractul de finanţare.

(5)Nedepunerea cererii de plată menţionate la alin. (4) are ca efect rezilierea contractului de finanţare.”

Dosarul Cererii de Plată se depune inițial la GAL, în două exemplare, pe suport de hârtie, la care se ataşează pe
suport magnetic documentele întocmite de beneficiar. După verificarea de către GAL, beneficiarul depune
documentația însoțită de Fișa de verificare a conformității DCP emisă de către GAL, la structurile teritoriale ale
AFIR (OJFIR/CRFIR – în funcție de tipul de proiect). Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele
justificative prevăzute în Instrucţiunile de plată (anexă la Contractul de finanţare), care se regăsesc pe pagina de
internet a AFIR www.afir.madr.ro.

În cazul în care cererea de plată este declarată „neconformă“ de două ori de către GAL, beneficiarul are dreptul
de a depune contestație. În acest caz, contestația va fi analizată de către alți doi experți din cadrul GAL decât cei
care au verificat inițial conformitatea dosarului cerere de plată. Dacă în urma analizării contestației, viza GAL‐ului
rămâne „neconform“, atunci beneficiarul poate adresa contestația către AFIR. Depunerea contestației se va
realiza la structura teritorială a AFIR (OJFIR/CRFIR) responsabilă de derularea contractului de finanțare.

GAL se va asigura de faptul că verificarea conformității dosarelor de plată la nivelul GAL, inclusiv depunerea
contestațiilor și soluționarea acestora (dacă este cazul) respectă încadrarea în termenul maxim de depunere a
dosarului de plată la AFIR. Dosarul Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în
Instrucţiunile de plată (anexă la Contractul de finanţare), care se regăsesc pe pagina de internet a AFIR
www.afir.info.

Pentru proiectele aferente Submăsurii 19.2, pentru toate etapele, verificările se realizează în baza prevederilor
procedurale și formularelor aferente măsurii în care se încadrează scopul proiectului finanțat, conform codului
contractului/deciziei de finanțare.

Modelele de formulare care trebuie completate de beneficiar (Cererea de plată, Identificarea financiară,
Declarația de cheltuieli, Raportul de asigurare, Declarația pe propria răspundere a beneficiarului) sunt disponibile
la OJFIR sau pe site‐ul AFIR (www.afir.info).

Rectificarea Declarației de eșalonare se poate realiza de către beneficiar de maxim două ori în perioada de
execuție a Contractului de finanțare.

În situația în care se aprobă prelungirea duratei de execuție peste termenul maxim de 24/36 de luni, după caz,
beneficiarului i se va mai permite o nouă rectificare în conformitate cu noua perioadă de execuție aprobată.

În cazul proiectelor pentru care se deconteaza TVA‐ul de la bugetul de stat conform prevederilor legale în vigoare
beneficiarii trebuie să depună și Declaraţia de eșalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată distinctă pentru
TVA.

Termenul limită de efectuare a plăţilor către beneficiar este de maxim 90 de zile calendaristice de la data
înregistrării cererii de plată conforme.

XIV MONITORIZAREA PROIECTULUI
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Pe parcursul derulării proiectelor, GAL va realiza în etape prestabilite prin diferite metode monitorizarea fiecărui
proiect contractat și finanțat prin GAL. După contractarea fiecărui proiect, GAL va comunica beneficiarului
perioadele de raportare și metodele de monitorizare care vor fi aplicate de‐a lungul implementării, care vor fi
stabilite în funcție de tipul proiectului, complexitatea activităților propuse și durata de implementare a acestuia.

Una dintre metodele aplicate va fi cea de intervievare telefonică (cel puțin trimestrială) a beneficiarului referitor
la stadiul implementării proiectului. Informațiile obținute vor fi înregistrate pe fișe de monitorizare, respectiv
problemele și eventualele blocaje identificate vor fi rezolvate cu sprijinul departamentului tehnic.

GAL va întocmi un centralizator privind progresul proiectelor. Anual va fi întocmit un raport de monitorizare a
proiectelor depuse la GAL, în urma căruia se va realiza o evaluare a progreselor, problemelor, blocajelor,
rezultatelor sau a bunelor practici identificate în cea ce privește implementarea proiectelor finanțate prin GAL.

Monitorizarea proiectelor va începe odată cu semnarea primului Contract de Finanțare prin intermediul
sub‐măsurii 19.2 și se va finaliza la sfârșitul trimestrului 4/2019 ( Conf. Graficului de implementare depus de
către GAL la AFIR aferent sub‐măsurii 19.4.)

XV GAL VALEA DUNĂRII SUDOLT ÎN SPRIJINUL DUMNEAVOASTRĂ

Fiecare cetăţean din teritoriul GAL Valea Dunarii Sudolt, respectiv orasele: Bechet si Dabuleni și comunele
Afumați, Bârca, Bistreț, Călărași, Cârna, Catane, Gighera, Gângiova, Giurgița, Goicea, Măceșu de Jos, Măceșu
de Sus, Negoi, Ostroveni, Sadova, Urzicuța și Valea Stanciulu, precum și persoanele juridice de drept român
care se încadrează în aria de finanţare a Măsurilor din cadrul SDL GAL Valea Dunării Sudolt, au dreptul să
beneficieze de fondurile europene nerambursabile pentru finanţarea propriilor proiecte de investiţii pentru
dezvoltare rurală.
GAL vă stă la dispoziţie de luni până joi între orele 8:30 și 17:00 si vineri intre orele 8:30 și 14:30 pentru a vă
acorda informaţii privind modalităţile de accesare a măsurilor din SDL, dar și pentru a primi propunerile sau
sesizările dumneavoastră privind derularea SDL.
Personalul GAL vă poate acorda, pe loc sau în termenul legal (maxim 30 de zile), orice informaţie necesară în
demersul dumneavoastră pentru accesarea fondurilor europene.
Însă, nu uitaţi că personalul GAL nu are voie să vă acorde consultanţă privind realizarea proiectului.

* * *


